Negen woelvorken getest
Fabrikant

Aantal tanden, Gewicht Hoog- Werkbreedte Werkdiepte
vorm
(kg)
te (cm) (cm)
(cm)
7 platte tanden, 5,5
125
50
25
gehard staal

Materiaal
frame
koud
gegalvaniseerd
staal

Ducoterre

4 ronde tanden
met knikje/gebogen, gelakt
staal

3,8

135

34

25

gelakt staal en de handvatten
eucalyptushout zijn het frame;
je kunt ze op
elke hoogte
vastnemen

nee, daardoor
nee
voelt deze
woelvork niet
zo stevig/stabiel
aan

92,00

Roger Haeck

10 tanden
verdeeld over 2
verspringende
rijen

7,2

114

50

25

gelakt staal

rubber,
vervangbaar

bovenaan, aan
de handvatten

ja, stevig en
breed

115,00 nummer 1 in één
groep,
onverwoestbaar,
voor stevige tuiniers

De PypereErgo
woelvork

5 rechte tanden 1,2
op 1 rij

107

41

de tanden zijn
18 en 23 cm
lang

verzinkt staal

geen aparte
handvatten

bovenaan

ja, breed en
comfortabel

69,95
/80,00

nummer 1 voor één
groep: voor lichte,
kleine tuiniers (o.a.
kinderen) en kleine
percelen
grappige vorm; lijkt
meer op een looprek

Cecotec
Guérilu

5 schuine tanden op 1 rij

de tanden zijn
18 en 23 cm
lang

koud
gegalvaniseerd
staal

bovenaan

ja

116,28

nummer 1 voor drie
bestaat ook
groepen
met 3, 3+, 5+ en
duidelijk ontworpen/ 7 tanden
gemaakt door een
ambachtsman

De Wit
Grelinette

5 rechte tanden 1,2
op 1 rij

de tanden zijn
18 en 23 cm
lang

verzinkt staal

geen aparte
handvatten

bovenaan

ja, breed en
comfortabel

69,95/
80,00

nummer 1 voor één
groep: voor lichte,
kleine tuiniers (o.a.
kinderen) en kleine
percelen
grappige vorm; lijkt
meer op een looprek

gelakt staal

rubber

nee

nee

235,95 achteraan, wegens
veel te hoog

120,00

Huize
Boskante

De Wit
4 platte tanden
Grelinette XL,

6

4

107

41

145

58

Materiaal
handvatten
rubber,
vervangbaar

Horizontale
verbinding
ja, zit vaak
tegen je onderbenen

Voetsteun

Prijs

nee, je stapt
op de oneffen
aanhechtingen
van de tanden

85,00

Biogroei

5 platte tanden

126

42

25

gelakt staal

gebogen, vrij
laag

ja, comfortabel

Biogroei met
verkruimelaar

5 platte tanden
met 4 mobiele
ronde tegentanden ertussen

134

42

30

gelakt staal

gebogen, vrij
laag

Ja, nog breder, 140,00
bedient de verkruimeltanden.
Het zwaartepunt mag iets
dichter naar de
tuinier toe. Dan
valt de steun
meteen weer op
zijn plek.

Eindbeoordeling en
opmerkingen
nummer 4

Niet geteste
modellen
bestaat ook met
5 tanden

nummer 1: licht,
flexibel = voor elke
lichaamsbouw

bestaat ook
met 2, 3, 5 en 7
tanden

www.velt.nu

bestaat ook met
8 tanden

